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Опис дисципліни 
Дисципліна «Менеджмент організації» спрямована на формування у здобувачів сучасного 

системного та ризикоорієнтованого мислення, поглиблення фундаментальних знань у сфері 
управління організацією, набуття компетенцій результативного управління організацією у динамічних 
та мінливих умовах соціально-економічного оточення, набуття здатностей формування власних 
наукових підходів у галузі управління та вирішення науково-практичної проблеми дисертаційної 
роботи. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує формування таких фахових компетентностей як: 
здатності розуміти та виокремлювати комплексні проблеми сучасного менеджменту організації та 
знаходити способи їхнього розв’язання шляхом продукування нових знань; здатності застосовувати 
сучасні технології управління організаційними процесами, навики проектування системи 
менеджменту організації з використанням інструментарію організаційного інжинірингу та 
організаційного дизайну в процесі виконання наукових досліджень. Програмними результатами 
засвоєння знань стануть уміння: формулювати нові уявлення та створювати нові знання при 
розв’язанні комплексних проблем сучасного менеджменту організації; формулювати цілісне бачення 
системної моделі менеджменту організації, конкурентної політики організації, управління її 
ефективністю та ризикозахищеністю. 

Структура дисципліни 

Години 
 

Тема Результати навчання Завдання 

8 Тема 1. Системна 
модель 
менеджменту 
організації 

Мати уявлення про системну модель 
менеджменту організації. 
Знати:архітетроніку сучасної організації, 
новітні тенденції у  їх розвитку; компоненти 
досконалості та досконалої діяльності . 
Виявляти та оцінювати вплив  глобальних 
чинників на формування системи управління 
організацією. Розуміти необхідність 
ключових змін у рівнях та функціоналі 
управління організаціями. 
 

Дискусійне 
обговорення 
проблем 
впровадження 
сучасних 
моделей 
менеджменту.. 
Презентації. 
Тренінгові 
вправи. 
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10 Тема 2. 
Організаційні 
механізм 
менеджменту 
організації. 
Організаційний 
інжиніринг та 
організаційний 
дизайн.. 

Вміти демонструвати практичні навички 
проектування системи менеджменту 
організації з використанням інструментарію 
організаційного інжинірингу та 
організаційного дизайну.  Володіти 
технологіями проектно-процесного 
управління.  Уміти вибудовувати процесні 
моделі управління та організації діяльності. 
Уміти формувати проектні команди в 
організації. Розуміти значення та 
необхідність проведення змін в організації і 
системі управління; оцінювати ефективність 
організаційних змін; володіти навичками їх 
проведення та інструментарієм управління 
змінами. Знати  і уміти застосовувати 
методи  подолання опору змінам 

Групова робота 
з побудови 
бізнес-моделі 
організації, 
матриць 
повноважень і 
відповідальнос
ті, процесних 
моделей 
управління. 
Побудова 
дорожніх карт 
змін, карт сил 
впливу та 
опору змінам. 

7 Тема 3. Управління 
соціально-
психологічною 
підсистемою 
організації. 

Знати зміст та складові соціально-
психологічної підсистеми організації, типи  
організаційної поведінки та взаємодії 
працівників, етичні норми менеджменту та 
соціальної відповідальності керівництва.  
Володіти техніками спілкування та комуні 
кування в організації 

Тренінгові 
вправи та 
презентація 
результатів  
групової роботи 

10 Тема 4. 
Ризикозахищеність 
організації та 
управління 
ризиками 

Знати критерії ризикозахищеності 
організації. Уміти та бути здатним 
ідентифікувати потенційні ризики, 
здійснювати їх інтегрований аналіз  та 
оцінювати вплив на результативність 
діяльності організації.  Демонструвати 
вміння управляти ризиками та формування  
моделі поведінки системи управління в 
ситуації ризику 

Тренінгова 
вправа: 
Побудова карти 
ризику 
організації та 
вироблення 
управлінських 
заходів 
усунення 
негативного  їх 
впливу . 

10 Тема 5. Управління 
якістю та 
результативністю 
діяльності 
організації 

Знати критерії результативності діяльності 
організації та методики її діагностування. 
Уміти розробляти, приймати та 
реалізовувати управлінські рішення в 
контексті підвищення результативності, 
ефективності та якості  діяльності в умовах 
підвищеного ризику 

Управлінські 
ситуації та 
практичні 
завдання. 
Ессе. 
Презентації 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 10 балів).  
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування заборонене (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання 
знань, за які нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн 
формі за погодженням із керівником.  

  

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22243/1/%D0%9C%D0%9E_2017.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vkpnuen_2013_8_43
http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка розраховується за результатами екзамену. 

Шкала оцінювання здобувачів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


